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 مقدمه:

دیابت بارداری شایع ترین عارضه طبی در طی بارداری است. دیابت بارداری به حالتی گفته می شود که دیابت 

است. ابتال به این بیماری در دوران  %11-1در بارداری ایجاد یا تشخیص داده شود. شیوع دیابت بارداری 

یش می دهد. مادران با سابقه دیابت افزا %04-14را در آینده به میزان  2بارداری احتمال بروز دیابت نوع 

هفته پس از زایمان تست  12-0بارداری باید در دوران پس از زایمان غربالگری دیابت را انجام دهند. یعنی 

گرم گلوکز را انجام دهند. همچنین شیوه  57قند خون ناشتا و تست تحمل گلوکز دو ساعت پس از خوردن 

یزیکی( تغییر دهند. اما بسیاری از مادران این پیگیری ها را انجام نمی زندگی خود را )رژیم غذایی و فعالیت ف

 دهند. 

به همین دلیل ما قصد داریم با یک دوره آموزشی افراد به این باور برسند که خودشان پیگیر سالمتیشان 

 فتارفرد ر باشند. در این آموزش افراد بر اساس مدل خودتنظیمی آموزش می بینند.  در مدل خودتنظیمی،

خود را ارزیابی می کند. اگر رفتارش با استانداردهای موجود فاصله نداشته باشد، یعنی رفتارش بر طبق 

استانداردها خوب است، اما اگر رفتار فرد با استاندارها فاصله داشته باشد، تالش می کند فاصله موجود را پر 

 کند. 

 سنجش و اجرا ریزی، برنامه بررسی، اندازی، راه ارزیابی، پذیرش،خودتنظیمی هفت بخش دارد که شامل : 

جلسه آموزشی یک ساعته برگزار می شود. در جلسه اول بخش اول و دوم  1باشد. در این دوره آموزشی،  می

مدل خودتنظیمی )پذیرش و ارزیابی( آموزش داده می شود. در جلسه دوم بخش سوم و چهارم این مدل )راه 

می شود. در جلسه سوم بخش برنامه ریزی و اجرا آموزش داده می شود و در اندازی و بررسی( آموزش داده 

  مرحله اخر سنجش یا همان اثربخشی طرح گفته می شود. 

الزم به ذکر است که شرکت در کالس های این دوره آموزشی کامال به نفع شما خواهد بود. شما می توانید با 

                                               متی مللوب خود، اقداما  الزم را برنامه ریزی و اجرا نمایید.                                                                   استفاده از این دوره آموزشی برای رسیدن به سال

 فهمیه خوش نژاد                                                                                                                

 59تابستان                                                                                                                     
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 جلسه اول

جنین، ضرور  اهمیت غربالگری  درجلسه اول ابتدا اطالعا  اولیه در مورد دیابت بارداری, عوارض، اثراتش بر

پس از زایمان، خودتنظیمی و عملیاتی کردن آن دریافت می کنید. در جلسه اول در مورد مرحله اول و دوم 

 خود تنظیمی که شامل پذیرش و ارزیابی است توضیح داده می شود.

 

 اهداف :

 شما در پایان این جلسه قادر خواهید بود:

 .دیابت بارداری را تعریف کنید 

 .مهم ترین عوامل خلر دیابت بارداری را نام ببرید 

 .ضرور  و اهمیت انجام غربالگری، ورزش و رژیم غذایی را توضیح دهید 

 .فاصله موجود بین رفتار خود و استاندارد موجود را تشخیص دهید 

 .دالیل عدم انجام غربالگری خود را بیان کنید 

  .لزوم رعایت رژیم غذایی خود را بیان کنید 

  .لزوم رعایت تمرینا  ورزشی را بیان کنید 

 خالصه محتوای ارائه شده:

  چیست؟ 1خودتنظیمی مدل

 اب آنرا و کند می بررسی را خود رفتار یعنی. آورد می عمل به ارزیابی خود، رفتار از فرد خودتنظیمی مدل در

 وی رفتار چنانچه. دهد می تشخیص را رفتارش های کاستی واقع در. کند می مقایسه موجود استانداردهای

 وی رفتار چنانچه. شود می وی خوشحالی باعث و است مناسب او رفتار پس باشد، استانداردها با متناسب

 ارزیابی جددا  م سپس. یابد دست استانداردها به رفتار دادن تغییر با کند می سعی نباشد، استانداردها با متناسب

 بین از ار فاصله این یا کند کمتر را استانداردها از رفتار ی فاصله است توانسته آیا بداند تا آورد می عمل به

 ذهن از ای متوقف را فرایند این آنگاه باشد، نداشته وجود ای فاصله استانداردها و رفتار بین که هنگامی. ببرد

 .کند می بیرون خود

 دارد؟ مرحله چند خودتنظیمی مدل

                                                           
1 )self regulation model 
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 رااج ریزی، برنامه بررسی، اندازی، راه ارزیابی، پذیرش،: شامل مرحله هفت این. دارد مرحله هفت خودتنظیمی

 مینهز  مورد اولیه در پذیرش یعنی دریافت اطالعا  اولیه. اطالعا . اول پذیرش است سازه. باشد می سنجش و

 اهمیت و ضرور  دیابت، جهت زایمان از پس غربالگری انجام اهمیت و ضرور  بارداری، دیابت ایجاد علت

 نآ کردن عملیاتی نحوه و  خودتنظیمی اهمیت بارداری، دیابت سابقه با زنان در غذایی رژیم رعایت و ورزش

( اییغذ رژیم رعایت و ورزش و دیابت غربالگری انجام) زایمان از پس پیگیری جهت خودتنظیمی مدل اساس بر

کند و آن را با اهداف و استانداردهای  است. در ارزیابی فرد رفتار خود را ارزیابی می ارزیابی دوم سازه است.

موجود مقایسه می کند ، تا متوجه بشود که بین اهداف خود و استاندارد های موجود چقدر فاصله وجود دارد. 

سازه سوم راه اندازی است. در راه اندازی فرد شروع به تالش می کند تا تغییری در خود ایجاد کند تا فاصله 

هارم برررسی است. در بررسی فرد تالش می کند تا گزینه درست را انتخاب کند. موجود را پر کند. سازه چ

در این سازه افراد شروع به کار می کنند تا یک طرحی را بسازند که فاصله بین   سازه پنجم برنامه ریزی است.

ستاندارد های در این مرحله افراد طرح متناسب با ا رفتار و استانداردهایشان پر شود. سازه ششم اجرا است.

 موجود را اجرا می کنند. سازه آخر سنجش است. در این مرحله فرد اثربخشی طرح را بررسی می کند.

سازه پنجم برنامه ریزی است. در برنامه ریزی فرد شروع به کار می کند تا یک طرحی را بسازد که فاصله بین  

 یم صحبت است سنجش که خودتنظیمی مدل تمهف مولفه مورد در آخر جلسه رفتار و استانداردها را پر کند.

 .است دوم و اول مرحله بازیافت که دهد می نشان را طرح اثربخشی سنجش مرحله. شود

 ؟                                                                                                   چیست حاملگی

 

کند یا تشخیص داده می شود.  می بروز بارداری دوران در ناگهانی بلور که است دیابت نوعی حاملگی دیابت

 انرژی تأمین برای را گلوکز شما بدن. است معمول حد از باالتر شما خون قند که است آن معنی به دیابت،
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 ید.هست حامله شما که زمانی خصوص به. باشد مضر تواند می خون، در گلوکز زیاد مقدار ولی. کند می مصرف

 . برساند آسیب شما جنین به تواند می گلوکز زیادی

 شود؟ می بارداری دیابت بروز موجب عواملی چه

 تغییرا ، همین ولی دهد می رخ سالم های حاملگی در که است ای مسئله وزن افزایش و هورمونی تغییرا 

 می مختل بدن را در است، سلول درون به خون در موجود قند انتقال آن وظیفه که انسولین، هورمون ساخت

 .آورد نمی بدست کنید، می مصرف که غذایی از را الزم انرژی شما بدن دهد، می روی اتفاق این وقتی. کند

در طی بارداری به دلیل هورمون هایی که از جفت ترشح می شوند، در بدن مقاومت به انسولین ایجاد می 

انسولین بیشتری نیاز دارد. در نتیجه میزان انسولین  شود. یعنی برای انتقال قند از خون به سلول ها، بدن به

ح انسولین توسط لوزالمعده ترش تولید شده در بدن یک خانم باردار بیشتر از یک خانم غیرباردار است. هورمون

 ساخته، می را بدنش نیاز خانم که در دوران غیربارداری لوزالمعده اش میزان انسولین مورد می شود. یک

دوران بارداری را بسازد. چون میزان نیاز به انسولین در  نیاز مورد انسولین نتواند بارداری یط در است ممکن

یک خانم باردار به دلیل مقاومت به انسولین افزایش می یابد. در واقع اگر خانمی لوزالمعده اش کمی ضعیف 

باشد و مشکل داشته باشد، نمی تواند میزان انسولین مورد نیاز در طی بارداری را ترشح کند. در نتیجه این 

 بارداری دچار افزایش قندخون می شود و مبتال به دیابت بارداری می گردد. خانم در 

ن انسولین در بد به مقاومت جفتی، های هورمون تاثیر رفتن بین از و جفت شدن خارج دلیل به زایمان از پس

 دیگر انمخ این ضعیف لوزالمعده نتیجه در یابد می کاهش انسولین به نیاز خانم از بین می رود. بنابراین میزان

 یابتد و بود نخواهد دیابت دچار خانم این دیگر زایمان از بعد یعنی. کند تولید را او نیاز مورد مقدار تواند می

 . یابد می بهبود او

 شآزمای مورد او لوزالمعده که شده باعث حاملگی واقع در. است ضعیف او لوزالمعده که بداند باید خانم این اما

 و اردد ضعیفی لوزالمعده یعنی شود می بارداری دیابت به مبتال که خانمی. شود سالمت تست و گیرد قرار

 است الزم بنابراین. شود دیابت دچار او و برنیاید وظایفش عهده از ضعیف لوزالمعده این آینده در است ممکن

تشخیص داده شود. چون دیابت در  زودتر دیابت به ابتال صور  در تا نماید چک را خود خون قند آینده در که

ابتدا دارای هیچ عالمتی نیست و فرد علی رغم اینکه قندخونش باال می باشد اما خود متوجه افزایش آن نمی 

سال یکبار آنرا  3اندازه گرفتید. اگر مقدار قندتان طبیعی بود، هر  12-0شود.بعد از اینکه قندتان را در هفته 

یابت، کنترل دیابت به منظور پیشگیری از عوارض دیابت انجام شود. با در صور  تشخیص د تکرار کنید.

ت نوع ، جهت پیشگیری از ابتالی به دیابتشخیص پره دیابت، بر رعایت رژیم غذایی، انجام بیشتر فعالیت بدنی

سلح گلوکز خون آنان به . در پره دیابت توصیه می شودو همچنین انجام تست های دوره ای قندخون،  دو،
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التر از حد نرمال خود می رسد اما به اندازه ای باال نیست که به عنوان دیابت تشخیص داده شود و سلول با

ملالعا  نشان داده اند که حتی در مرحله پره  .های بدن این بیماران کم کم در برابر انسولین مقاوم می شوند

 144بین در این افراد FBS .اشدبه سیستم گردش خون و قلب رسیده ب هایی آسیب  دیابت نیز ممکن است

    .به معنای پره دیابت است 127,11میلی گرم بر دسی لیتر تا 

 گذارد؟ می تاثیر من جنین روی بر چگونه حاملگی دیابت -

 :گذارد جای بر جنین روی را زیر اثرا  تواند می نشود، درمان یا کنترل که صورتی در حاملگی دیابت

 سازد خلرناک و سخت را زایمان تواند می که جنین شدن درشت و چاق. 

 تولد از بعد بالفاصله خون قند افت 

  تنفسی مشکال 

 است؟ شده برطرف من دیابت که شوم متوجه توانم می چگونه نوزادم، آوردن دنیا به از بعد

پس از زایمان و در زمانی که در بیمارستان بستری بودید، باید قند خون شما را اندازه بگیرند و اگر قند خونتان 

هنوز باالست باید به شما اطالع دهند. البته در اغلب موارد دیابت بعد از به دنیا آمدن نوزاد برطرف می شود. 

 الابت احتمال زیرا کنید. اقدام خونتان قند تست برای خود نوزاد تولد از بعد هفته 12 تا 0همچنین شما باید 

 .بود خواهد زیاد آینده برای شما در 2 نوع دیابت یا و بعدی های بارداری در حاملگی دیابت به

 بیندازم؟ تعویق به را آن یا و کنم جلوگیری 2 نوع دیابت به ابتال از توانم می چگونه 

:نمایید پیشگیری 2 نوع دیابت به ابتالیتان از تا دهید انجام زیادی کارهای توانید می شما
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 است، لآ ایده حد از بیشتر وزنتان اگر حتی. کنید حفظ را آن و برسید آل ایده وزن یک به که کنید سعی    

 با است، کیلوگرم 14 شما وزن اگر مثال برای. باشد مفید بسیار تواند می وزنتان از درصد 5 تا 7 کردن کم

 .کنید کم را دیابت به ابتال امکان توانید می کیلوگرم 0 تا 1 کاهش

 روی و نرمش پیاده در سه روز در هفته انجام دهید. ورزش هایی مثل شنا، ورزش ساعت نیم روزی حداقل    

 حبوبا ، زا بیشتر نمایید سعی و کنید تنظیم خود برای را مناسبی غذایی برنامه سبک مناسب هستند. های

 کی منظور بدین. کنید کم خود غذایی برنامه در را کالری و چربی. کنید استفاده سبزیجا  و جا  میوه

 .باشد شما برای خوبی کمک تواند می تغذیه متخصص

ینده در آ آنها در دیابت به ابتال احتمال باشند، داشته مناسبی وزن و شوند تغذیه مادر شیر از نوزادان اگر    

بنابراین مهم است که برای نوزاد خود شیردهی از پستان داشته باشید و در این امر  .بود خواهد کم بسیار

 نهایت سعی خود را بکنید.  

خود را ارزیابی کنید. آیا فعالیت های فوق را انجام می دهید؟ آیا تست با توجه به دانسته های فوق، للفا رفتار 

غربالگری انجام داده اید، اگر نداده اید، علت را بررسی کنید. آیا رژیم غذایی مناسبی دارید؟ اگر ندارید علت 

 چیست؟ آیا ورزش می کنید؟ اگر ورزش نمی کنید، علت آن چیست؟
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 جلسه دوم :

 اصلی گروه چهار غذایی، هرم مورد در توضیحی سپس. شود می مرور قبل جلسه ملالب  جلسه، ابتدای در

 لسهج این در. شود می داده وزن کاهش های روش و بدنی توده نمایه فیزیکی، فعالیت استاندارد اصول غذایی،

 فاصله گذشته جلسه در شما. است اندازی راه سوم مرحله. شود می اجرا خودتنظیمی چهارم و سوم مرحله

 یم را خود غذایی رژیم و فیزیکی فعالیت شما جلسه این در اید کرده پیدا را خود رفتار و استانداردها بین

 یدبا شما بعد مرحله در(. اندازی راه مرحله) نمایید می ایجاد تغییر خود برنامه در مربی کمک با و نویسید

 (.بررسی مرحله) کنید انتخاب را است خودتان زندگی شرایط با متناسب که درست برنامه

 اهداف :

 شما در پایان این جلسه قادر خواهید بود:

 .هرم غذایی را طبقه بندی کنید 

 .تغییر در برنامه خود را با عالقه انجام دهید 

 .گزینه درست متناسب با استاندارد ها را تشخیص دهید 

  برای انجام غربالگری، رعایت رژیم غذایی و انجام ورزش، منحصرا برای خودتان، برنامه ریزی مناسب

 داشته باشید. 

 خالصه محتوای ارائه شده در جلسه دوم: 

 در نوعت و تعادل اصل دو رعایت به معنای صحیح تغذیه .است صحیح تغذیه داشتن زیستن، سالم اصلی شرط

 باشد.روزانه می  غذایی برنامه

 است. بدن سالمت حفظ برای نیاز مورد مواد از کافی مقادیر مصرف معنی به تعادل:

 .شوند می معرفی غذایی اصلی گروه 1 در که غذایی مواد مختلف انواع مصرف یعنی تنوع: 

 .است غذایی اصلی گروه 1 هر از استفاده روزانه غذای در تنوع و تعادل از اطمینان راه بهترین

 : از عبارتند غذایی اصلی گروه چهار

 غال  و نان گروه 

 ها وسبزی ها میوه گروه 

 لبنیا   و شیر گروه 

 گوشت گروه 
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 چیست؟ غذایی هرم

 

               

 

 .گیرند می جای گروه هر در که است موادی و غذایی های گروه دهنده نشان غذایی هرم

 افراد که است معنی این به کند می اشغال هرم در را حجم کمترین که هرم باالی در موادغذایی گرفتن قرار

 هب هرم باالی از چه هر (ها چربی و قندها مانند) کنند مصرف کمتر غذایی مواد از دسته این از باید بزرگسال

 هب و شود می بیشتر دهند می اختصاص خود به غذایی های گروه که حجمی شویم می نزدیک پایین سمت

 .باشد بیشتر باید غذایی مواد از دسته این روزانه مصرف مقدار که است معنی این

 از مصرفی های واحد حداکثر و حداقل که اند شده ذکر اعدادی هرم، در موجود غذایی مواد از گروه هر برای 

 کالری 1044 حدودا   کنید، انتخاب را کوچکتر واحدهای تعداد اگر. کنند می مشخص را روز طول در کدام هر

 حدود تان شده دریافت روزانه کالری بزرگتر، واحدهای تعداد انتخاب صور  در و کرد خواهید دریافت روز در

 رد آقایان، اکثر و کنند انتخاب را کوچکتر های واحد تعداد بایست می بانوان اکثر. بود خواهد کالری 2044

 های دواح دقیق میزان. برگزینند را بزرگتر های واحد تعداد باید دارند، فیزیکی شدید فعالیت که صورتی

 اهایغذ و شما زندگی روش تان، بدن نیاز مورد غذایی مواد و کالری نظیر عواملی به شما بدن نیاز مورد غذایی

 وعده میان و اصلی های وعده بین را نیازتان مورد های واحد تعداد کنید سعی. دارد بستگی تان عالقه مورد

  .نمایید تقسیم تان روزانه های
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 غالت: و نان گروه

 

 .است جو و گندم ماکارونی، برنج، نان، انواع شامل گروه این

 .پروتئین مقداری و آهن ب، گروه های ویتامین انواع از بعضی انرژی،: مهم مغذی مواد

 دست کف یک اندازه به) نان انواع از گرمی 34 برش یک با است برابر گروه این از واحد هر: گیری اندازه واحد

 غال  لیوان نصف ،(است گرم 34 معادل دست کف چهار لواش نان مورد در تافتون، یا بربری سنگک، نان از

 .غال  پخته لیوان یک معادل خام

 غال  و نان گروه از واحد یک

 .است چربی 4-1 و پروتئین گرم 3 کربوهیدرا ، گرم 17 کالری، 04 حاوی غال  و نان گروه از واحد یک 

 گروه این. شود می واحد کربوهیدرا  توصیه 14-12 روزانه مصرف سالم بزرگسال افراد برای: مصرف مقدار

 .است الزم عصبی دستگاه سالمت و رشد انرژی، تامین برای

 ها  :                                  سبزی و ها میوه گروه
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 :است زیر موارد شامل گروه این

 میوه و ای دلمه وفلفل فرنگی گوجه برگی، های سبزی مثل) C ویتامین از غنی های میوه و ها سبزی -الف

 (.مرکبا  مثل هایی

 سبز و قرمز نارنجی، زرد، رنگ به های میوه و ها سبزی شامل A ویتامین از غنی های میوه و ها سبزی -ب

 (.شلیل و زردآلو طالبی، فرنگی، گوجه هویج، اسفناج، مثل) برگی های سبزی و تیره

 کرفس، هندوانه، انگور، گیالس، ها، تو  انواع گالبی، هلو، موز، سیب، مثل) ها میوه یا ها سبزی سایر -ج

 (.کاهو و پیاز قارچ، خوردن، سبزی کدو، بادمجان،

 .فیبر و امالح انواع ویتامینها، انواع: مهم مغذی مواد

 جا : میوه گروه از واحد یک

 .باشد می کربوهیدرا  گرم 17 و کالری 04 شامل حدودا  جا  میوه گروه از واحد یک

 سبزیجا : گروه از واحد یک

 باشد. می پروتئین گرم 7 و کربوهیدرا  گرم 2 کالری، 27 حاوی سبزیجا  گروه از واحد یک

( لوه یا پرتقال یا سیب عدد یک) متوسط میوه عدد یک با است برابر گروه این از واحد هر: گیری اندازه واحد

 لیوان یک یا و میوه آب لیوان نصف یا زردآلو عدد 3 یا انگور حبه لیوان نصف یا متوسط طالبی چهارم یک یا

 .شده خرد خام سبزی لیوان یک یا پخته سبزی لیوان نصف یا خوردن سبزی و کاهو: مثل برگی سبزی

 . شود می توصیه سبزی واحد 3-7 و میوه واحد 2- 1 روزانه سالم بزرگسال افـــراد بـــرای: مصرف مقدار

 



 

12 
 

 لبنیات و شیر گروه

 

                                                        

 

 

 مواد این. شیر با مرتبط های فرآورده و ماست شیر،: از عبارتند گیرند می جای گروه این در که غذایی مواد

 یلتشک شیر از که غذایی مواد تمام گفت توان می. هستند چربی و کربوهیدرا  مشابهی میزان حاوی غذایی

 ندا شده تشکیل شیر از که موادی حال این با گیرند، می قرار گروه این در هستند کلسیم حاوی و اند شده

 ذاییغ مواد اکثر. گیرند نمی قرار گروه این در کره، و ای خامه پنیر خامه، مثل دارند، کلسیم اندکی میزان ولی

 عنو به توجه با آنها چربی میزان ولی مشابهند، پروتئین و کربوهیدرا  میزان نظر از معموال   گروه این در

  .است متفاو  محصول

 .است بستنی و کشک پنیر، ماست، شیر، شامل گروه این

 .A ویتامین و B گروه های ویتامین انواع از بعضی فسفر، کلسیم، پروتئین،: مهم مغذی مواد

 لبنیا : گروه از واحد یک

 میزان ولی باشد می پروتئین گرم 0 و کربوهیدرا  گرم 12 حاوی معموال  گروه این غذایی مواد از واحد یک

 چربی و بوده کالری 14 حاوی حدودا  چربی بدون شیر لیوان یک مثال، برای. است متغیر آنها کالری و چربی

 یافتن آگاهی برای. است چربی گرم 0 و کالری 174 حاوی حدودا  معمولی شیر لیوان یک که صورتی در ندارد،

 یبند بسته روی بر مندرج غذایی ارزش برچسب خرید، هنگام در لبنیا ، در موجود چربی و کالری میزان از

 .نمایید ملالعه را
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 پنیر گرم 17-04 یا ماست لیوان یک یا شیر لیوان یک با برابراست گروه این از واحد هر: گیری اندازه واحد

 .بستنی لیوان نیم و یک یا پاستوریزه کشک لیوان یک یا( پنیر کبریت قوطی دو)

 شود. می توصیه واحد 2-3 روزانه مصرف سالم بزرگسال افراد برای: مصرف مقدار

 

 مرغ تخم و مغزها حبوبات، گوشت، گروه

                     

 

 

 :از عبارتند گروه این مواد انواع

 دل، جگر،) احشاء و امعاء( پرندگان و ماهی مرغ،) سفید های گوشت( گوساله و گوسفند) قرمز های گوشت

 تهپس فندق، بادام، گردو،) مغزها و( ماش و لپه باقال، عدس، لوبیا، نخود،) حبوبا  مرغ، تخم ،(مغز و زبان قلوه،

 (.تخمه انواع و

 .B گروه های ویتامین انواع از بعضی و روی آهن، پروتئین، :مهم مغذی مواد

 تخم عدد دو یا( خورشتی قلعه دو) پخته گوشت گرم 04 با است برابر گروه این از واحد هر: گیری اندازه واحد

 ،فندق گردو،) مغزها انواع لیوان یک یا( خام حبوبا  لیوان نصف معادل) پخته حبوبا  لیوان یک یا و مرغ

 (.تخمه و پسته بادام،

 برای گروه این. شود می توصیه گروه این از واحد 2-3 روزانه مصرف سالم، و بزرگسال افراد برای: مصرف مقدار

 .است الزم عصبی دستگاه سالمت و سازی خون رشد،

 



 

14 
 

 جات: شیرینی و چربی

             

 

  یم آجیل انواع و حیوانی چربی مایع، روغن مایونز، ساالد، سس مارگارین، کره، شامل گروه این در غذایی مواد

 آجیل، زا غیر به. می شوند بندی طبقه گروه یک در چربی، و کالری مشابهی مقادیر بودن دارا دلیل به و باشد

 عنوان هب ها چربی که این وجود با. هستند نیز و کربوهیدرا  پروتئین اندکی میزان حاوی گروه این مواد بقیه

 میزان به روزانه، ما بدن .هستند ضروری بدن برای ها چربی اما شود،  می شناخته سالمتی برای مضر موادی

 .کنیم مصرف چربی میزان چه و نوع چه که بدانیم باید اما. دارد احتیاج چربی معینی

 اع،اشب غیر چند اشباع، غیر یک: شوند  می تقسیم گروه سه به آنها در موجود چربی نوع اساس بر ها چربی

 مصرف. دارد مثبت تأثیر سالمتی بر اشباع غیر چند و اشباع غیر یک های چربی کمتر مصرف. ترانس و اشباع

 خلر اشباع، و ترانس های چربی مقابل در. است ارتباط در سرطان و قلبی های بیماری با اشباع های چربی

  .دهد  می افزایش را قلبی بیماریهای

 :عبارتنداز گروه این غذایی مواد انواع

 مثل چرب های سس و سرشیر خامه، کره، دنبه، پیه، مایع، های روغن و جامد های روغن) ها چربی -الف

 (مایونز

 راشکی،پی انواع تر، و خشک های شیرینی انواع شکر، و قند شربت، مربا، انواع مثل) قندی مواد و ها شیرینی -ب

 (شکال  و نبا  آب

 (.غیره و دارچین زردچوبه، نمک، فلفل، شور، و ترشی انواع) ها چاشنی و شورها ها، ترشی -پ

 پودر مثل آماده پودرهای و صنعتی های میوه آب انواع قهوه، چای، گازدار، های نوشابه) ها نوشیدنی - 

 (.غیره و پرتقال
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 غذا: مصرف میزان کاهش

 نید،ک می مصرف غذا تان نیاز مورد میزان از بیشتر شما که هنگامی و است کالری حاوی خورید می که غذایی

 صورتی در .باشد می وزن اضافه با مساوی بیشتر کالری بنابراین. کند می ذخیره چربی صور  به را آن بدنتان

 روز ره اگر. کند می پیدا کاهش وزنتان نتیجه در و کرده دریافت کمتری کالری کنید، مصرف غذا کمتر که

 خواهید کم وزن سال در کیلوگرم 11,37 و هفته در کیلوگرم 4,7 حدود کنید، مصرف کمتر کالری 274 فقط

 تست نان دوبرش روز هر اگر مثال برای. غذاهاست کمتر مصرف غذا، مصرف میزان کاهش برای راه یک. کرد

 می مصرف ساندویچ 2 ناهار هنگام معموال  اگر .دهید کاهش برش 7/1 یا برش 1 به آنرا کنید، می مصرف

 .دهید کاهش 7/1 یا 1 به آنرا کنید

 سپس. کنید مصرف غذا کمتری میزان وعده آن در کنید سعی و کرده انتخاب را غذا های وعده از یکی روز هر

 دهید، کاهش را غذایی مواد مصرف میزان اگر. کنید اجرا نیز ها وعده میان و دیگر های وعده در را کار این

 .دهید کاهش نیز را وزنتان بود خواهید قادر

 

 :از عبارتند کند، می کمک غذا مصرف میزان کاهش در شما به که دیگری های راه

 .کنید استفاده کوچکتر ظرف یک از بزرگ، ظرف یک در غذا خوردن جای به    

 .کنید مصرف کالری کم های نوشابه یا آب از غذا کنار در    

 گرسنگی احساس غذا های وعده بین که صورتی در. کنید مصرف غذا غذایی، های وعده زمان در فقط     

 .کنید مصرف شکر بدون قهوه یا چای مثل کالری بدون های نوشیدنی از کردید،

 هاستفاد سبزیجا  و خیار مثل کالری بدون غذاهای از توانید می کنید می گرسنگی احساس هنوز اگر     

 .کنید

 .کنند امتحان را غذا مزه شما جای به تا بخواهید دیگران از غذا پخت هنگام در     

 .کند می ترک را غذا میز که باشید کسی آخرین و بخورید غذا آرامتر کنید سعی     

 مصرف آنها از گرسنگی احساس صور  در تا باشید داشته کالری کم غذاهای مقداری دریخچال همیشه     

 .کنید
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 و تهیه خانه در را غذایتان کنید سعی بعد به این از کنید، می تهیه رستوران از را ناهارتان روز هر اگر     

 از رستوران غذاهای در موجود کالری پر مواد جای به غذا تهیه در توانید می طریق این از .بیاورید خود همراه

 .کنید استفاده کالری کم مواد

 تا نیدک صحبت موضوع این با رابله در خود تغذیه مشاور با کنید، می گرسنگی احساس مواقع بیشتر اگر     

 .دهد تغییر را شما غذایی برنامه لزوم صور  در

 را خود مصرفی غذای میزان اگر. کنید امتحان نیز را آنها توانید می دارید، سراغ دیگری راههای شما اگر    

 .بود خواهید خونتان قند کاهش نتیجه در و وزنتان کاهش به قادر دهید، کاهش

 

 جا : شیرینی کمتر مصرف

 یرینیش و کیک انواع شکال ، مثل غذاهایی. باشد می جا  شیرینی کمتر مصرف وزن، کاهش برای دیگر راهی

 غذا این این بر عالوه .دهند می افزایش را شما خون قند دلیل همین به و هستند شکر حاوی ها نوشابه و

 یک و کالری 144 تقریبا  بستنی عدد یک یا سیب پای تکه یک. هستند کالری زیادی میزان حاوی معموال 

 میزان به وزن افزایش به منجر روز در اضافی کالری 244 مصرف و دارند کالری 274 -344تقریبا  کیک برش

 .شود می سال در کیلو 14

 کمتر اآنه کالری و بیشتر آنها مغذی مواد که تفاو  این با آیند، می حساب به شیرین مواد جزو نیز جا  میوه

 فادهاست میوه عدد یک از کیک، برش یک خوردن جای به کنید سعی دارید، عالقه جا  شیرینی به اگر. است

 عنایم به "قند بدون" عبار  که باشید داشته خاطر به. کنید می کم وزن کیلو 1 هفته هر در کار این با. کنید

 .نیست کالری نداشتن یا بودن پایین

 :از عبارتند جا  شیرینی کمتر مصرف برای دیگر راههای

 کنید خودداری جا  شیرینی خرید از خرید هنگام در    

 کنید تقسیم دوستتان با را آن یا بخورید کوچک برش یک کیک، بزرگ برش یک جای به    

 دارید نگه دسترس از دور را جا  شیرینی     

 کنید مصرف قند بدون های نوشابه از معمولی های نوشابه جای به     

 دکنی استفاده مصنوعی های کننده شیرین از معمولی شکر جای به یا نکنید شیرین را قهوه یا چای     
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 چربی: مصرف کاهش

 اهایغذ. بود خواهد وزن افزایش معنای به نیز بیشتر کالری و دارند نیز باالیی کالری معموال   پرچرب غذاهای

 به شما بدن. شود می وعروق قلب مشکال  آمدن بوجود باعث و برده باال نیز را خون چربی معموال  پرچرب

 .هاست چربی مصرف کاهش وزن، کاهش راههای از یکی حال این با دارد، نیاز چربی اندکی میزان

 این چرب کم انواع مصرف. هستند چربی زیادی میزان حاوی...  و کره ها، سس گوشتها، شده، سرخ غذاهای

 به فود فست خصوصا  رستوران، غذاهای این بر عالوه. کند می کمک چربی مصرف کاهش در شما به مواد

 شیر لیوان 1: دارد بیشتری کالری و چربی چرب، کم شیر نسبت به نیز معمولی شیر. دارند چربی زیادی میزان

 .دارد چربی گرم 14 میزان به تنها چرب کم

 ختهپ زمینی عددسیب یک مثال برای. شود می آنها چربی میزان رفتن باال باعث نیز غذایی مواد کردن سرخ

 افزایش کالری 247 به میزان این کنید، سرخ مارگارین قاشق یک با را آن اگر که صورتی در دارد، کالری 54

 چربی، مصرف کاهش راههای از یکی(.  مارگارین کردن اضافه علت به کالری 137 تقریبا  یعنی) یافت خواهد

 .باشد می موادغذایی کردن کبابی و کردن پز آب

 را پرچرب غذاهای مصرف باید پس کنید، می استفاده کمی میزان به یا نکرده استفاده روغن از شما که اگر

 .دهید کاهش

 چرب کم غذاهای  پرچرب غذاهای

 معمولی کورن پاپ  دونا  چیپس،

 سس انواع کرده، سرخ زمینی شده،سیب سرخ غذاهای

 شده کبابی یا پخته گوشت و سبزیجا  

 سس چرب، کم پنیر چرب، کم شیر  ای خامه پنیر خامه، روغن، انواع مارگارین، کره، معمولی، شیر

 چرب کم های

 

 :از عبارتند چربی مصرف کاهش برای دیگر راههای

 دارند. کمتری چربی که کنید انتخاب را غذاهایی    
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 کنید. استفاده غذایی مواد چرب کم انواع از     

 کنید. استفاده چرب کم های سس از معمولی های سس جای به    

 کنید. استفاده خردل سس از مایونز جای به ساندویچ در     

 از) آید می چشم به که چربی گونه هر واقع در .کنید حذف امکان حد تا پخت، از قبل را گوشت چربی     

 بیاندازید. دور و نمایید جدا گوشت از پخت، از قبل را(  مرغ پوست جمله

 دهید. کاهش همیشه نصف به را آن مقدار دیگر، غذای های وعده یا صبحانه در کره از استفاده صور  در    

 کنید. استفاده خود غذایی های وعده در چرب کم ماست و شیر از     

 لتاند و کرد خواهید عاد  نیز غذا طعم به نمایید، کم را کنید می مصرف که را چربی مقدار تدریج به شما اگر

 !شد نخواهد تنگ چربی برای زیاد نیز

 جایب پز، آب زمینی سیب خالل از قیمه خورشت در کرده سرخ زمینی سیب از استفاده بجای مثال، عنوان به

 هیرا کنید سعی. نمایید استفاده تازه ماهی از قرمز گوشت بجای و چرب کم ماست از ، ساالد در مایونز سس

 شما خانواده غذایی سبد با و شماست مناسب جهت هر از که کنید انتخاب خود غذای چربی کاهش برای را

 د،آوری می پایین را خونتان قند نتیجه در و وزن تنها نه شما روزانه، غذای چربی از کاستن با. دارد هماهنگی

 .دهید کاهش موثری نحو به نیز را خونتان چربی تا بود خواهید قادر بلکه

 غذایی: های وعده منظم خوردن

 است ممکن غذایی های وعده از یکی حذف. است موثر بسیار وزن کاهش در غذایی های وعده منظم مصرف

 غذایی های وعده در شما تا شود می باعث معموال  کار این ولی برسد نظر به وزن کاهش برای خوبی حل راه

 قدرچ هر دیگر طرفی از. شود وزن افزایش باعث تواند می خود این و بخورید غذا معمول از بیشتر خیلی بعدی

 کنترل و گوارش برای نیز بیشتری انسولین به اندازه همان به بخورید، غذا های وعده در بیشتری غذای شما که

 هب تواند نمی دیابتی افراد لوزالمعده دانید می که همانلور ولی. دارید نیاز خود غذای از بعد از بعد خون قند

 افراد در را غذا از بعد خون قند غذایی وعده یک در زیاد غذای خوردن پس کند تولید انسولین کافی اندازه

 خون قند نوسانا  بعد روز در زیاد غذای مصرف و روز یک در بودن گرسنه بنابراین. برد خواهد باالتر دیابتی

 .بود خواهد مشکل بسیار نیز خون قند هدف مقادیر به رسیدن و کرد خواهد بیشتر را شما
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 بهترین. باشد می روز از مشخصی ساعا  در غذا ثابتی مقدار خوردن معنای به غذایی های وعده منظم مصرف

 خواهد ازظهر بعد و صبح در وعده میان دو و(  شام ناهار، صبحانه،) اصلی غذای وعده سه مصرف ممکن، حالت

 .بود

 شام در و واحد سه ناهار در واحد، دو صبحانه در همیشه مثال عنوان به که است این غذا ثابت مقدار از منظور

 مورد در قبل از مشخص غذایی برنامه یک داشتن با همیشه کنید سعی. گردد مصرف غال  و نان واحد دو

 .باشید داشته آگاهی بخورید وعده یک در است قرار که غذایی مقدار

 

 

 : فیزیکی فعالیت

 

                        

 نوع دو به ورزشها که است تذکر به الزم. هستند "هوازی ورزشهای" افراد برای ورزش نوع بهترین کلی طور به

 شد  با دقیقه 24-27 حداقل مد  به شما هوازی ورزشهای در. شوند می تقسیم هوازی بی و هوازی کلی

 مد  یک در شما هوازی بی ورزشهای در عوض در. پردازید می ورزش انجام به مداوم طور به و متوسط یا کم

 تبال،بسک بدنسازی، برداری، وزنه مثل) کنید می استراحت سپس و دهید می انجام را شدیدی فعالیت کوتاه

 هوازی بی ورزشهای و خون گردش و قلب دستگاه تقویت موجب بیشتر هوازی ورزشهای(. تنیس و فوتبال

 .شوند می بدن عضال  حجم و نیرو افزایش باعث

 اسکی شنا، رقص، زدن، طناب سواری، قایق آهسته، دویدن روی، پیاده به توان می هوازی ورزشهای نمونه از

 .کرد اشاره ثابت دوچرخه روی زدن رکاب یا سواری دوچرخه و
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 ورزشی: فعالیت شد 

. برسد ودخ مقدار حداکثر به تا کند می رفتن باال به شروع قلب ضربان تعداد بدن فعالیت شروع از بعد معموال 

 :شود می محاسبه زیر صور  به و است متفاو  مختلف سنین در حداکثر مقدار این

 قلب ضربان تعداد حداکثر = 224 -سن( سال حسب بر)

 :شود می محاسبه زیر صور  به قلب ضربان تعداد حداکثر ساله 14 فرد یک در مثال عنوان به

104=14-224 

 ینا قلب که ضربانی تعداد حداکثر محاسبه کنیم فرض دقیقه در بار 54 را استراحت حالت در قلب ضربان اگر

 :است زیر صور  به باشد، داشته استراحت حالت از بیشتر تواند می شخص

114=54-104 

 .گویند می "ذخیره قلب ضربان حداکثر" جدید مقدار این به

 قلب ضربان تعداد درصد 04-54 به شما تا باشد ای گونه به باید هوازی ورزشهای انجام شد  کلی طور به

 رایب ریزی برنامه قبلی مثال در مثال . شود انجام تدریجی طور به باید افزایش این ولی برسید خود ذخیره

 :گیرد می صور  زیر مراحل طبق ورزشی فعالیت شد  تنظیم

 درشروع باید شخص این قلب واقع در درصد 14×114=11 ذخیره ضربان درصد 14-74 با فعالیت شروع    

 بتپد.( 11+54) دقیقه در بار 111 فعالیت

 (ذخیره قلب ضربا درصد 04-54) هدف مقدار به رسیدن تا هفته چند طی فعالیت شد  تدریجی افزایش    

55=114 ×54% 

 115 یعنی) باشد استراحت زمان از بیشتر بار 55 باید قلب ضربان تعداد آل، ایده سلح به رسیدن از بعد یعنی

 (.دقیقه در بار

 اب را خود فعالیت توانید می شما است هوازی ورزشهای میان در انتخاب ترین ساده روی پیاده که آنجایی از

 .دهید افزایش کیلومتر 0 به را آن مقدار هفته 0 طی و کنید شروع روز در روی پیاده کیلومتر 7/1

 به هفته طول در بار 3 تا 2 خود عضالنی توده افزایش منظور به بالغ افراد که شود می توصیه حاضر حال در

 .بپردازند نیز کم شد  با( بدنسازی دستگاه با کارکردن) قدرتی ورزشهای انجام
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 ورزشی: فعالیتهای انجام مد 

 24-34 حداقل باید شما بگذارد، بدن در را خود مللوب اثرا  هوازی ورزش یک اینکه منظور به کلی طور به

 زآغا روز در ای دقیقه چند سبک فعالیت یک انجام با توانید می شما. دهید انجام مداوم طور به را آن دقیقه

. برسید آل ایده زمان مد  به هفته چند طی روز هر در آن به دقیقه چند کردن اضافه با تدریج به و نمایید

 عالیت،ف شد  تدریجی کاهش از بعد شروع، همانند بلکه نکنید قلع ناگهان را خود فعالیت هیچگاه همچنین

 .کنید تکرار را کششی نرمش حرکا  دقیقه 14-7

 ورزشی: فعالیت انجام دفعا         

 ست،ا مهم و برجسته بسیار خون قند کاهش روی بر ورزش تاثیر افزایش در ورزشی فعالیت منظم انجام نقش

 از هدف که درمواقعی. بپردازید ورزشی فعالیت انجام به میان در روز یک حداقل باید شما منظور همین به

 .باشد هفته در بار 7 حداقل باید جلسا  این تعداد است، وزن کاهش ورزش

 ورزشی: فعالیت انجام زمان

 است. غذا خوردن از بعد ساعت 1-2 کردن ورزش برای زمان بهترین کلی طور به

 بدنی: توده نمایه

 به که کنید استفاده BMI یا "بدن جرم شاخص" از خود وزن کنونی وضعیت از آگاهی برای توانید می شما 

 :شود می محاسبه زیر صور 

                            

 

 :دارد قد سانتیمتر 57 و متر 1 و وزن کیلوگرم 04 که آقایی در مثال طور به
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 و است چاقی بیانگر 25 از بیشتر و وزن اضافه نشانگر 27-25 بین طبیعی، 24-27 بین BMI تعریف، به بنا

 ظرن مورد شخص شده ذکر مثال در این بنابر .شود می عروقی و قلبی های بیماری به ابتال افزایش به منجر

 .است وزن اضافه دچار

 باشید: فعالتر

 شما هب غذایی رژیم کنار در ورزش. سوزانید می هم بیشتری انرژی کنید می ورزش و هستید فعال شما وقتی

 احساس نیز روحی لحاظ از ما شود می باعث فعالیت دیگر طرف از. دهید کاهش را خود وزن تا کند می کمک

 .باشید داشته بیشتری نشاط و شادی

 دقیقه 17 مد  به قبلی ورزشهای همان انجام با توانید می اید کرده می ورزش و بوده فعال قبل از شما اگر

 صولا اساس بر توانید می کردید نمی ورزش کنون تا اگر ولی یابید، دست نظر مورد اهداف به درمیان روز یک

 :کنید شروع را خود فعالیت زیر

 عنیی. صندلی روی نشسته حالت در پا و دست کششی ورزشهای انجام مانند کنید شروع آسان ورزشهای از    

 ینپای و باال نوبت به کردن دراز از بعد را خود پاهای یا و برده سر باالی به کشیده حالت در را خود های دست

 ببرید.

 می دوست یک با روی پیاده. است غذا از بعد ساعت 1-2 زمان بهترین. نکنید فراموش را روزانه روی پیاده     

 باشد. تر داشتنی دوست و مفید بسیار تواند

 و کنید پارک مقصد از جلوتر کمی را خود ماشین دارید، خرید قصد یا و روید می خود کار محل به وقتی    

 بروید پیاده را راه بقیه

 بپردازید. کششی نرمشهای یا و روی پیاده درمیان روز یک دقیقه 14 مد  به توانید می شروع برای     

 

 وزن: کاهش اهمیت

 در ثبتیم بسیار تأثیرا  فعلی وزن از کیلوگرم چند حتی کاهش که بدانید باید دارید وزن اضافه نیز شما اگر

 میزان و وزن قد، اساس بر شما. دارد قلبی بیماریهای به ابتال احتمال نیز و خون چربی قند آوردن پایین

 دریافت یکالر خود نیاز از بیشتر شما بدن اگر. دارید نیاز( کالری) معینی مقدار به دهید می انجام که فعالیتی

 لریکا کردن کم وزن، کاهش در اساسی اقداما  از یکی بنابراین. کرد خواهد ذخیره چربی صور  به را آن کند

 .کند می آن به زیادی کمک نیز ورزشی فعالیت انجام البته. است روزانه مصرفی
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 درمان به احتیاج اگر حتی ولی گردد، می 2 نوع دیابت درمان موجب تنهایی به مواقع بعضی در وزن کاهش

 شکاه همچنین .کرد خواهد بیشتر را داروها این تأثیر وزن کاهش و غذایی رژیم رعایت شود، پیدا نیز دارویی

 ینپای و انسولین به نسبت بدن مقاومت دادن کاهش با نشود، نیز وزن کاهش موجب اگر حتی روزانه کالری

 .است مؤثر بسیار خون قند آوردن

 دهد؟ کاهش را خود وزن میزان چه به باید شخص هر

. دهد کاهش را خود وزن معینی میزان به باید یک هر و است متفاو  دیگری با شخص هر وزن اضافه میزان

 رژیم یک و داده کاهش ناگهانی را آن نباید دهید کاهش را خود وزن بخواهید که میزان هر به حال این با

 تحال این در ماندن باقی احتمال دهید، کاهش را وزنتان منظم طور به ولی کم میزان به اگر. بگیرید سخت

 کاهش که اند داده نشان تحقیقا . دهید کاهش را وزنتان ماه در کیلوگرم 1-2 شروع، برای. بود خواهد بیشتر

 .بود خواهد موثر خون قند میزان دادن کاهش در وزن از کمی میزان تنها

 نظیمت غذایی عادا  تعییر برنامه یک و وزن کاهش مد  بلند برنامه یک پزشکتان همکاری با توانید می شما

 .دهید کاهش دلخواه میزان به را خود وزن بتوانید طریق این از تا کنید

 کرد؟ باید چه وزن کاهش برای

 

 دهاستفا دارد همخوانی شما وضعیت با بیشتر که یکی از باید شما .دارد وجود وزن کاهش برای زیادی های راه

 :از عبارتند ها روش این .کنید

 غذا مصرف میزان کاهش    

 جا  شیرینی کمتر مصرف    

 چربی مصرف کاهش     

 غذا های وعده منظم مصرف     

 فعالیت بیشتر     
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 این. بگیرید کمک وزن کاهش خاص برنامه یک طراحی برای خود تغذیه مشاور از توانید می همچنین شما

 کنید، می مصرف معموال  که هایی وعده میان و ها وعده تعداد شما، عالقه مورد غذاهای براساس باید برنامه

 .شود تنظیم شما کاری برنامه و بدنی فعالیت میزان

 روش نبود مفید شما برای روش این که صورتی در. کنید عمل آن به و کرده انتخاب را ها روش این از یکی

 .رساند یاری آلتان ایده وزن به رسیدن در را شما که است آن روش بهترین. کنید امتحان را دیگری

 

 جلسه سوم

 اهداف

 شما در پایان این جلسه قادر خواهید بود:

 .رژیم غذایی استاندارد را با دقت لیست کنید 

 .فعالیت فیزیکی استاندارد را توضیح دهید 

 .برای خود طرح متناسب با استاندارد ها را بنویسید 

 رست اجرا کنید.طرح متناسب با  استاندارد را که برای خود نوشته اید را د 

 در ابتدای جلسه مروری بر ملالب دو جلسه گذشته انجام می شود.

در این جلسه مرحله پنجم و ششم خودتنظیمی اجرا می شود. در سازه پنجم که همان برنامه ریزی است، از  

دارد ها نشما خواسته می شود تا به تنهایی رژیم غذایی و فعالیت فیزیکی یک روز خود را که متناسب با استا

است را بنویسید. سپس با کمک مربی برنامه رژیم غذایی که  که متناسب با هرم غذایی است را بنویسید، 

همچنین شما باید فعالیت فیزیکی را در برنامه زندگی خود جای دهید. شما باید روزی را مشخص کنید تا 

 غربالگری دیابت را انجام دهید.  

 اهد که این برنامه استاندارد را در طول هفته آینده اجرا کنید )مرحله اجرا(.  درمرحله آخر مربی از شما می خو
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 جلسه چهارم

 اهداف:

 شما در پایان این جلسه قادر خواهید بود:

 .ضرور  و اهمیت پیگیری پس از زایمان را توضیح دهید 

 .اثربخشی رعایت رژیم غذایی را را لیست کنید 

  فیزیکی را لیست کنید.اثربخشی رعایت فعالیت 

 .اثربخشی خودتنظیمی در زندگی خودتان را توضیح دهید 

در این جلسه نیز مثل جلسا  گذشته مروری بر ملالب گذشته لنجام می شود. مرحله هفتم یا همان سنجش 

در این جلسه پیاده می شود. باید در این جلسه یک جمع بندی کلی از ملالب گفته شده در طول دوره را 

ئه دهید. هرکدام به تنهایی باید نحوه اجرا کردن طرح را در هفته گذشته بیان کنید. در مرحله آخر شما ارا

باید بیان کنید که آیا آموزش داده شد در یک ماه گذشته برای شما اثربخش بوده است و توانسته است در 

 برنامه شما تغییری ایجاد کند.

 

 

 موفق باشید                                                                                      

 
 


